
Vacature vrijwilliger Zomerschool Aalst 

Deze zomer organiseert de stad Aalst opnieuw Zomerscholen, Rekenbubbels in samenwerking met 

Broeiklas vzw en Taalbubbels. Deze zomerschool creëert een mix van zomer en school, leren en 

ontspanning. Beide zomerscholen voorzien in de voormiddag een onderwijsgedeelte en in de 

namiddag een verrijkingsaanbod (sport, spel, muziek,…). Leerlingen worden ingeschreven via hun 

school voor een deelname van 10 dagen. Om dat te kunnen verwezenlijken hebben we voldoende 

begeleiding nodig. Mensen met goesting, die kinderen op een speelse manier willen voorbereiden 

op het nieuwe schooljaar en zich mee inzetten voor het wegwerken van taal- of leerachterstand. 

Kort overzicht: 

Rekenbubbels Taalbubbels 

Van 11 tot 22 juli (ook op 21 juli) Van 25 juli tot 5 augustus 

Academie Beeldende kunsten Academie Beeldende kunsten of De Notelaar 

Focus: wiskunde en algemene taalvaardigheid Focus: algemene taalvaardigheid en spreekdurf 

Doelgroep: lagere schoolkinderen met 
achterstand voor wiskunde (met basiskennis 
Nederlands) 

Doelgroep: anderstalige leerlingen tussen 5 en 
18 jaar 

100 leerlingen 150 leerlingen 

contact@broeiklas.be taalbubbels@aalst.be 

 

Wie zoeken we? 

Leerkrachten, leerkrachten in opleiding, leerkrachten op pensioen, leerlingbegeleiders, 

ondersteuners, pedagogen, jeugdwerkers, animatoren… Iedereen met een warm hart voor kinderen 

en (vrijwilligers) ervaring in het onderwijzen/begeleiden ervan.  

Voor deze zomerscholen zijn we op zoek naar verschillende profielen: 

PROFIEL Leerkrachten & co-teachers Begeleiders 

Wie? Min. 18 jaar 
Pedagogische achtergrond of 
student in opleiding 

Min. 16 jaar 

Wat? - Voorbereiding lessen 
(spelenderwijs) 
- Geven van lessen in duo 
- 2 vrije namiddagen per week 
- Ondersteuning namiddagactiviteit 

- onthaal van de kinderen 
- speelaanbod tijdens vrije momenten 
- logistieke ondersteuning 
- ondersteuning namiddagactiviteit 
 
Optie: je kan ook zelf een of meerdere 
workshop(s) geven in de namiddag als 
vrijwilliger 

 Je bent bij voorkeur 10 dagen (of 1 
week) vrij om de kinderen optimaal 
op te volgen 

Je bent bij voorkeur ook 10 dagen, 1 week of 
enkele voor- en/of namiddagen vrij om de 
kinderen optimaal op te volgen 

 

Profiel 

- Je hebt een groot hart voor kinderen en (vrijwilligers) ervaring in het werken met kinderen 

- Je hebt een pedagogische achtergrond/diploma of in opleiding (voor leerkrachten & co-

teachers) 
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- Je bent enthousiast en een gemotiveerd iemand die graag de handen uit de mouwen steekt 

- Je werkt zelfstandig (na overleg) en hebt een goed zicht op wat er moet gebeuren 

- Je hebt een uittreksel strafregister type 2 (vroegere model goed gedrag en zeden) 

 

Wat bieden we jou? 

- Voorbereidingsdag om elkaar beter te leren kennen: op 25/6 voor Taalbubbels (voormiddag, 

Schotte) en op 27/6 voor Rekenbubbels (17-21u, Schotte) 

- Een sterke organisatie en ondersteuning van de coördinatoren en taalcoach 

- Ruim materiaalaanbod voor spel en crea 

- Gratis lunch, tussendoortjes, drank 

- Een leuke en leerrijke ervaring met andere geëngageerde mensen 

- Een vrijwilligersvergoeding/dag  

- De glimlach, het enthousiasme en de dankbaarheid van de kinderen, ouders en andere 

vrijwilligers 

 

Interesse? 

Voor Rekenbubbels neem je contact op met Broeiklas via contact@broeiklas.be  

Voor Taalbubbels neem je contact op met dienst Inburgering stad Aalst via taalbubbels@aalst.be  

 

Locatie Zomerschool 

Academie voor Beeldende Kunsten  

Ingang via Nieuwbeekstraat 3, 9300 Aalst 
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